®

Pro nerušený život

Reklamační protokol - vodoměrná šachta ze dne ………………………
č. R_vš ......../….... (tuto položku, prosím, nevyplňujte)
Typ

:

Hydroplas 25*

Atplas In-line 25*

Hydroplas 32*

Atplas In-line 32*

Danwell*

Atplas In-line potrubí 25*
(25 nebo 32 mm – vnější průměr potrubí)

Výrobní číslo:

………………………………………………………………….

Číslo kupní smlouvy/ Faktury……………………………………………………………......
Datum dodání:…………………………………………………………………………………
Dodavatel:
1.

………………………………………………………………………………..

Zákazník
Název společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby: …………………………………………
Kontaktní osoba: ..………………………………………………………………………………………
Adresa (ulice, město, PSČ): …………………………………………………………………………..
tel: ………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………

2.

Místo instalace, pokud je jiná než adresa zákazníka
Název objektu:..………………………………………………………………………………………..
Adresa (ulice, město, PSČ): ………………………………………………………………………….

3.

Popis závady

…………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………….…………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
Tlaková zkouška byla provedena

ano – ne*

Délka trvání tlakové zkoušky

…… hod

Tlak během tlakové zkoušky

začátek….. MPa, konec…….MPa

Výsledek tlakové zkoušky

……………………

Tlakové zkoušky provedl:

……………………

Hloubka krytí přípojky

………… mm

Obsyp šachty

písek*

Hlava šachty obetonována

ano – ne*

hlína*

jíl*

jiné………………
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Pro nerušený život

Poklop šachty podepřen jiným způsobem – popis

…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
Typ zeminy, v které je šachta uložena

lehká – střední – těžká
propustná – středně propustná
málo propustná*

Přes šachty přejel nákl. automobil nebo jiný těžký mechanizmus ano - ne*

Šachtu instaloval
Jméno a příjmení: ...........................................................................................
Telefon / e-mail: ……………………………………………………………………
Závada se projevila po:

4.

……. dnech

Reklamační protokol sepsal
Jméno a příjmení, příp. název společnosti: ……………............................................................
Telefon / e-mail: ……………………………………………………………………………………….
Datum a místo: ………………………………………………………………………………………..

Podpis:…………………………………………….

* nehodící se škrtněte
Přílohy : Protokol o provedené tlakové zkoušce
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